
Der kan søges om et årligt tilskud til dækning af udgifter til ledsageren 
som fx befordring, biografbillet, restaurantbesøg og andre aktiviteter  
Med max. 883 kr. årligt. (2018-tal). For at ansøge om dette, skal den 
enkelte bruger henvende sig til sin sagsbehandler. 
 
Såfremt ledsagerens tilstedeværelse skønnes nødvendig under 
aktiviteter hele tiden, der skal betales for, kan udgifter hertil endvidere 
søges dækket.  
 
Som bruger kan der gennem Danske Handicaporganisationers 
Brugerservice søges om et ledsagerkort, der giver rabat for en 
nødvendig handicapledsager på en række kulturinstitutioner samt 
seværdigheder og attraktioner. Desuden gives der rabat på bus- og 
togrejser.  
Danske Handicaporganisationers Brugerservice tlf. 36 75 17 93 
hverdage ml. kl. 10 og 12 – se også 
http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagekort 
 
Styring af timeforbrug 
Hver måned – senest den 10. i efterfølgende måned – skal ledsageren 
indsende timeseddel med både brugers og ledsagers underskrift på 
timeforbruget. Scan den gerne ind og send til 
Heidi.b.eriksen@hedensted.dk 
 
Opsigelse: 
Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag til dag. 
 
Praktiske oplysninger 
Vil du vide mere om ledsageordningen, er du velkommen til at 
kontakte:  
 
Koordinator Susanne Enghøj Grotkjær, Ledsagerordningen, Handicap, 
Skolegade 10, 8723 Løsning, tlf.nr. 79 75 59 41, mob. 23 38 05 54, e-
mail: Susanne.Grotkjaer@Hedensted.dk  
 
 
Senest ændret marts 2018. 
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§ 97 i Lov om Social Service 
Kommunen yder op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer 
mellem 18 og 67 år, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for 
hjemmet. For visiterede brugere fortsætter ordningen ud over de 67 år. 
 
Formål 
At øge handicappedes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og 
ansvar for egen tilværelse. Bedre mulighederne for at komme 
hjemmefra, gøre indkøb, deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden 
altid at skulle bede familie og venner om hjælp. Det betyder i praksis, 
at ledsageren skal fungere som en ”levende spadserestok”. 
 
Ledsagerordningen supplerer de øvrige serviceydelser, men kan ikke 
erstatte dem som eksempelvis praktisk hjælp i hjemmet, 
socialpædagogisk bistand som råd og vejledning eller personlig pleje. 
 
Ordningen omfatter ikke socialpædagogisk bistand, råd og vejledning 
eller omsorgsbetonede støtteforanstaltninger. Ledsageren kan heller 
ikke fungere som støtte/kontaktperson eller besøgsven. Ledsageren 
kan heller ikke hjælpe med personlig hygiejne. Ledsageren kan dog 
hjælpe brugeren med kørestolen ved besværlige passager, let hjælp til 
at komme på toilettet, hjælp med benklæder eller overtøj samt 
forflytning fra stol til toilet, bilkørsel, ledsagelse til biograf eller lignende. 
Har brugeren svært ved at kommunikere, kan ledsageren hjælpe med 
kommunikationen. Brugeren skal selv være i stand til at udføre 
aktiviteten uden, at det kræver ledsagerens medvirken eller råd og 
vejledning. 
 
Brug af ordningen 
Brugeren kan normalt ikke benytte nærmeste familie som ledsager. 
Ved nærmeste familie forstås forældre, ægtefælle/samlever, søskende 
og børn. 
 
Bruger har ret til opsparing indenfor 6 måneder – i alt 90 timer. 
Brugeren skal dog aftale opsparing med Hedensted Kommune. 
Timerne forbruges fra nærmeste foregående måned og videre 
månedsvis bagud indenfor 6 måneder. Alle timer i den indeværende 
måned skal anvendes, inden opsparet tid bruges. 
Medmindre der er truffet aftale om opsparing, falder ikke forbrugte 
timer automatisk bort. 

Forbrug svarer til faktisk forbrug af timer – herunder også transport 
under ledsagelse. Der kan ikke forbruges timer på forskud, og der kan 
ikke forbruges mindre end 1 time pr gang. Ledsagelse under rejser 
indgår i arbejdstiden. Hvis der i forbindelse med en rejse, der varer 
mere end et døgn, indgår overnatning, indgår dette ikke i arbejdstiden. 
Overnatning kan maksimalt udgøre 8 timer (oveni får man kolonitillæg). 
 
Bruger aftaler selv med sin ledsager, hvornår og til hvad, der ønskes 
ledsagelse. Ledsageren har ret til at kende tidspunktet for ledsagelsen 
mindst 1 uge forud.  
Ledsageren kan benytte sin egen bil, såfremt vedkommende er villig til 
dette. Kørslen afregnes mellem bruger og ledsager. Ledsageren 
udfærdiger en kvittering til brugeren, hvorefter brugeren betaler statens 
højeste takst til kørslen. 
Hvis ledsager benytter sin egen bil i ledsager jobbet sammen med en 
bruger som passager, er det bilens forsikring, der dækker, hvis der 
opstår en skade. Bilens ansvarsforsikring vil altid dække passagerer. 
Når ledsageren er på arbejde, er ledsageren dækket af kommunens 
almindelige forsikringer. 
 
Kommunen arrangerer det første møde mellem bruger og ledsager, 
hvor de praktiske ting aftales og reglerne gennemgås. 
Aflysning mindre end 4 timer forud for planlagt ledsagelse medfører 
forbrug af brugerens timer. 
Såfremt ledsagerordningen ikke er blevet brugt i en 6 måneder 
periode, kontaktes vedkommende med henblik på afklaring om den 
skal bortfalde. 
 
Ledsageren 
Ansættes af Hedensted Kommune efter gældende overenskomst for 
handicapledsagere. Ledsager afholder selv sine transportudgifter til 
første arbejdsopgave. Kommunen afholder transportudgiften mellem 2 
eller flere arbejdsforhold samme dag. 
 
Økonomi 
Bruger afholder egne og ledsagers udgifter til befordring, biografbillet, 
fritidsaktivitet, restaurantbesøg, rejser m.v., hvis brugeren ønsker 
ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for. 


